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  "]של מעלה"א "כו ע-"אמר בן עזאי"ב "כה ע[ איברי קורבן התמיד הולכתסדר 

היו הכוהנים . על הווים בסדר קובעחים ומנותח לנת  ומופשט, כל בוקר ובין הערבייםקורבן התמיד היה נשחט 
) שעליו נחלקים בגמרא בסדר מסוים( עימםעולים המנתח את האיברים ו) או זר שאף כשר בהפשט וניתוח( נוטלים מהכוהן

מחצי כוהנים אחרים מעלים את האיברים ו, ש"הולכים לקרות קובבוקר , י הכבשלמזבח ומניחים אותם בחצ
  .)א"כו ע. שאותם שהוליכו הם אלו שהקריב) ב"תמיד לב ע(י סבור "וראב( למערכההכבש 

  :ואלו הם החלקים, ישה כוהנים היו נושאים את איברי התמיד לשריפתם במזבחשבמשנתנו כתוב ש
ח"ע הוקרב ראשון מחמת הכתוב בקורבן העולה "לכו( הראש) 1. (א  ֹאתוֹ  ְוִנּתַ

ְדרוֹ  ְוֶאת רֹאׁשוֹ  ְוֶאת ִלְנָתָחיו הוקרב הראש . )יב,ויקרא א" (ָהֵעִצים ַעל ֹאָתם ַהּכֵֹהן ְוָעַרךְ  ּפִ
כדרך כבוד שלא , כשהוא מונח על בית השחיטה )החלב שעל הכבד( יחד עם הפדר

שתמיד קודמת , הכוונה לרגל ימין(הרגל ) 9. ()מעלה שלא ייראה פתח השחיטה

 ,יש עצמות רבות בראש ומעט בשרוהוקרב יחד עם הראש מחמת ש. הימין לשמאל

  .)וראוי שיוקרב בשר עימו
  .)הרגלים הקדמיות של הבהמה( שתי הידיים) 5-4. (ב
  .)רגל אחורית שמאלית( הרגל) 10. ()הזנב( העוקץ) 11. (ג
וחותכים אותו מכאן ומכאן בלא ראשי , שומן הרואה את פני הקרקע( החזה) 3. (ד

  . )הצוואר( הגרה) 2. ()הצלעות
  .)צידי הבהמה( שתי הדפנות) 7-6. (ה
  .)הכהן שם אותם בבזך, במים המעיים אחרי הדחה( הקרבים) 8. (ו

  :נחלקו התנאים והאמוראים מהו סדר ההולכה של האיברים מההפשטה לכבש המזבח

  5כוהן   4כוהן   3כוהן   2כוהן   1כוהן   טעם  דיעה
שככל ( לפי גודל איברי הבהמה  משנתנו

  )יותר רבשהאיבר גדול יותר בשרו שעליו 
 הראש והרגל

)1+9(  
   שתי ידיים

)5-4(  
  העוקץ והרגל

)11-10(  
  החזה והגרה

)3-2(  
  שתי דפנות

)7-6(  
 בחייה) קדימה(כדרך הליכת הבהמה   בן עזאי

  )איבר הקרוב לראש קודםלכן (
 הראש והרגל

)1+9(  
  החזה והגרה

)3-2(  
   שתי ידיים

)5-4(  
  שתי דפנות

)7-6(  
  העוקץ והרגל

)11-10(  
 רבי יוסי
הכי (הגלילי 

  )גרסינן

כסדר הפשטתה לאחר שחיטתה 
, תולים את הבהמה על וו ברגליה(

  )ם את העור מלמעלה כלפי מטהומפשיטי

 הראש והרגל
)1+9(  

  העוקץ והרגל
)11-10(  

  שתי דפנות
)7-6(  

   שתי ידיים
)5-4(  

  החזה והגרה
)3-2(  

כסדר ניתוחה לאיברים לאחר   רבי עקיבא
  הפשטתה 

 הראש והרגל
)1+9(  

   שתי ידיים
)5-4(  

  החזה והגרה
)3-2(  

  שתי דפנות
)7-6(  

  העוקץ והרגל
)11-10(  

רבי יוסי 
  )ג"ה(

ועסקינן ( הבשרנתחי  איכותלפי 

  )ךטובה הכתף מהירשבו , משובחתבבהמה 
 הראש והרגל

)1+9(  
  החזה והגרה

)3-2(  
שתי דפנות 

  )כולל כתפיים(
העוקץ והרגל 

  )כולל ירך(
   שתי ידיים

)5-4(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


